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Anunţ 

Asociaţia « Institutul pentru Promovarea Turismului şi Economie Aplicată » şi 
partenerii săi, ONG-ul EUREKA din Bulgaria, Universitatea Ovidius Constanta şi Camera de 
Comerţ si Industrie Dobrich vă invită in perioada 20-22 Iunie 2018 la desfăşurarea Workshop-
ului « Traseu pentru angajare durabilă şi mobilitatea forţei de muncă in aria 
transfrontalieră Dobrich – Constanţa».  

Evenimentul se adresează angajatorilor, autoritatilor publice si locale, unitatilor de 
invatamant, birourilor de ocupare a fortei de munca din zona transfrontalieră vizată, care 
vor discuta in legatura cu oportunitatile identificate pentru angajabilitate si mobilitate a 
fortei de munca in zona transfrontaliera, cererea si oferta de forta de munca, masura in care 
educatia si calificarile corespund cerintelor actuale de pe piata fortei de munca, recomandari 
si masuri pentru scaderea somajului din zona si alte teme specifice din domeniu. 

În cadrul evenimentului vor fi prezenţi 2 lectori, atât din România, cât şi din Bulgaria, 
pentru a răspunde la eventualele întrebări legate de piaţa muncii şi legislaţie, dar care vor 
oferi şi consultaţii la cerere.  

Workshop-ul va avea urmatoarea desfăşurare : 

20.06.2018- DKI Palace, Balchik, Bulgaria- începând cu ora 16.00 

21.06.2018- DKI Palace, Balchik, Bulgaria- începând cu ora 09.00 

22.06.2018- DKI Palace, Balchik, Bulgaria- începând cu ora 09.00 

În vederea asigurării participării dumneavoastră la eveniment, vă rugăm să ne 
transmiteţi o solicitare în scris la adresa de email bobemihai@yahoo.com deoarece 
disponibilitatea locurilor este limitată la 20 de participanţi din judeţul Constanţa. Veţi primi 
e-mail de confirmare a disponibilităţii în cel mai scurt timp de la solicitare. Atat cazarea cat 
si transportul vor fi asigurate prin proiect. In cazul in care optati pentru transport pe cont 
propriu va rugam sa specificati în solicitarea transmisă până cel târziu 19.06.2018, ora 
11.00.  
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